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بخش شیراز
نقدی بر خالصه االشعارِ ،
چکیده :خالصه االشــعار و زبده االفکار ،مفصل ترین تذکره سخنسرایان
پارســی گو تألیف میرتقی الدین کاشی است .بخشی از تذکره که خاتمه

نام دارد شامل دوازده اصل است که هر اصل به یکی از نواحی جغرافیای

ایران اختصاص یافته اســت .اصل نهم مربوط به شاعران شیراز و نواحی
آن است که توسط نفیسه ایرانی تصحیح و انتشارات میراث مکتوب آن را
به چاپ رسانده است .نویسنده در نوشتار حاضر در راستای نقد تصحیح

مذکور ،غلط خوانی ها و سایر اشکاالت راه یافته در تصحیح را با ذکر شاهد
مثال هایی از متن کتاب ،به تصویر می کشد.

کــرده اســت .وی در مقدمــه عــاوه بر ذکــر اطالعــات نسخهشناســی ،به
ویژگیهای رســم الخطی نســخهها نیز اشــاره کرده اســت .واژهنامهای که
وی در پایــان اثــر ترتیــب داده ،بســیار قابل اســتفاده و مطابق اســلوبهای
علمی نمای هســازی اســت که در نوع خود ستودنی است [ ] . . .تصحیح
خالصــة االشــعار (بخــش شــیراز) یــک نمونــۀ ارزشــمند در پژوهــش متن
در مجموعــه آثــار میــراث مکتوب در ســال جاری اســت .دقت مصحح
محترم در مقابلۀ نســخ و نوشــتن یادداشتهای مفید ،تهیۀ نمایه ها و واژه

کلیدواژه :خالصه االشــعار و زبده االفکار ،تذکره ،سخنسرایان پارسی گو،

نامههای [کذا] فنی بر ارزش این کار ستودنی افزوده است[.»] . . .

خالصــة االشــعار و زبدةاالفــکار ّ
مفصلتریــن تذکــرۀ سخنســرایان

این معرفی ســتایشآمیز ،میل مرا به مطالعۀ بخش شــیراز بیشــتر کرد ،اما

میرتقی الدین کاشی ،شاعران شیراز ،نقد کتاب ،نفیسه ایرانی.

پارسیگوســت کــه میــر تقی الدین کاشــی (زنــده در 1017ق) چهل ســال
در تألیــف و تدوین آن رنج بــرد .از آنجا که در تذکرههای عمومی ،بخش
معاصران مؤلف از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت ،چند ســالی است
که این بخش از تذکرۀ مذکور که «خاتمه» نام دارد ،مورد توجه واقع شــده
و تــا کنــون قســمتهایی از آن به چاپ رســیده اســت .ایــن خاتمه خود
شامل دوازده اصل است که هر اصلی به یکی از نواحی جغرافیایی ایران
مخصوص گشــته .از جمله ،اصل نهم مربوط به شــاعران شیراز و نواحی
آن است.
مــژدۀ چــاپ ایــن دفتر را آقــای دکتر ایرانی در یادداشــت روز شــنبه پنجم
بهمــن مــاه  1392در ســایت میــراث مکتــوب دادنــد .در بخشــی از ایــن
یادداشت میخوانیم:
«[ ] . . .نفیسه ایرانی بخش شیراز این اثر را با پنج نسخه مقابله و تصحیح
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ـدک کتــاب ( 500نســخه) و وضعیــت نامطلــوب پخش ،که
شــمارگان انـ ِ
خداش تندرســت گرداناد ،دســتم را از دامن این دفتر کوتاه میداشــت تا
ســرانجام در تیرماه  1393رســید از دست مخدومی به دستم (البته نه در
حمام!) .مشــغول مطالعه شــدم و نمونههایــی از «دقت مصحح محترم»
را در حاشــیۀ کتاب یادداشــت کردم .برای رعایت اختصار ،تنها بخشــی
از آن یادداش ـتها را در ایــن مقالــه تقدیم خواننــدگان ارجمند مینمایم.
ضمنا یادآوری میگردد که چون بیش از نیمی از متن این کتاب به اشعار
موالنا عرفی اختصاص دارد و دیوان مفصل عرفی به طور جداگانه چاپ
شده ،در این گفتار خود را از بررسی اشعار عرفی شیرازی معاف داشتهام.
این امر البته خشنودی خانم ایرانی را نیز در پی خواهد داشت!

 .1غلط خوانی
در ســالهای اخیر که پرداختن به متون کهن (بخوانید :تصحیح) امری
«همگانــی» شــده ،آفات عدیدهای دامــن متون را گرفته اســت .از جملۀ
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خوانــی نســخههای خطــی اســت کــه اینک
ایــن آفــات ،یکــی هــم غلط
ِ

«شراب» هجر جانسوزش
چنان لب تشنه ماندم در
ِ

مجالی برای بیان دالیل آن نیســت ،اما باید گفت که اگر فراهمآورندگان

که در جان چاشــنی مرگ ،رشک آب حیوان شد

متــون کهــن ،در جریــان کار ،از شــتابناکی که آن هم دالیلی قابل بررســی

(ص)31



دارد بپرهیزنــد و اندکی بــه «معنا»ی کلمات و عبارات حروفچینیشــده

هجرجانســوز ،مــرگ و آب حیــوان تناســب دارد،
آنچــه بــا لــب تشــنهِ ،

دیــد و حاصــل کار نیــز بــه شــکلی کمغلط و در حــدی مقبول به دســت

بیابانــی ســرابناک تشــبیه شــده کــه عاشــق در آن جــان میســپارد و آب

بیندیشند ،این میراث گرانبهای گذشتگان تا بدین حد آسیب نخواهد
مخاطبــان خواهــد رســید .در ســطور ذیــل برخــی از غلطخوانیهــای راه
یافته به خالصة االشعار بخش شیراز را بررسی می کنیم:

«ســراب» (بــا ســین مهملــه) اســت ،نــه شــراب .در اینجــا هجران یــار به

حیوان به این تشنگی و مرگ عاشق رشک میورزد.
ا گــر نــازش مطیــع غمــزۀ بیبــاک خواهــد شــد

ز جــام عشــق تــو نوعــی بــه جــوش آمــده ایــم


بسیدامانعصمتاز نگاهش«خاک»خواهدشد

مستی ما
که هر دو کون پر است از خروش «و»
ِ

ز نقــد عافیــت گــر مــن تهــی دســتم بحمــداهلل

(ص)9

ســری دارم کــه در راه محبــت خاک خواهد شــد

«خروش مستی» به صورت اضافه و بدون واو عطف باید باشد.
ظاهرا
ِ



در بیت نخســت ،آنچه با «دامن» تناســب دارد« ،چاک» (با ســه نقطه در

فارغــم از زحمــت پرســش کــه در ایــام عیــد

زیر) است ،نه خاک .این «چاک» در بیت زیر نیز با «خاک» یکسان شده:

پیش ماتم دیدگان رســم مبارک باد «هســت»


(ص)33

(ص)17

از هیبــت تیــغ تــو فتــد در جگــرش «خــاک»
خصــم تــو بــه خاطــر گذرانــد چــو فســان را

معنــی ایــن بیت را بــا این ضبط درنیافتم .گویا به جای «هســت» در آخر



بیت ،باید «نیســت» باشــد .در این صورت شــاعر میگوید :چون در ایام
عید ،رســم «نیســت» که به دیدن ماتم دیدگان روند[ ،امســال] کســی به

مــا عهــد «و» وفــا بــا دل ســودازده بســتیم

دیدنم نخواهد آمد و مزاحمم نخواهد شد.

آن روز کــه از زلــف تــو افتــاد در ایــن بنــد


بــه کفــر زلف ترســازاده ایمان «بذل» کــردم[] . . .

(ص)34

«عهد وفا» به صورت اضافه
نظر به اینکه «وفا بستن» هیچ معنایی ندارد،
ِ

که هر تارش به محشر خونبهای صد مسلمان است


(ص)76

درست است ،نه با واو عطف.

(ص)20

در حاشــیه نوشــتهاند« :از آخر مصراع [نخســت] یک کلمه به اندازۀ یک

تــا ابــد دیــدۀ ّامیــدم ا گــر «تــار» بــود

هجــای بلند/کشــیده ،هموزن «من» یــا «دوش» افتاده اســت» (انتهی)،

نیســت ممکــن کــه خیالــت ز مقابــل بــرود


اما باز هم گمان مخلص این است که این افادات ،حاصل غلطخوانی
باشد .قرائت من از بیت چنین است:

گویــا بــه جای «تار» باید کلمــۀ «باز» را بگذاریم؛ زیرا خیال در چشـ ِـم «باز»

َ
بــه کفــر زلــف ترســازاده[ای] ایمــان َ«بــدل» کردم

یشــود ،نــه در دیــدۀ تار یــک و نابینــا .شــاعر میگو یــد اگر چشــم
مصــور م 
امیــدم تــا ابــد هم «بــاز» بمانــد ،خیال تــو از مقابلــم محو نخواهد شــد .به

که هر تارش به محشر خونبهای صد مسلمان است

عبارت دیگر هرگز چیزی جز خیال تو در نظرم نخواهد آمد.

نگــه بــی خودانــه «هســت»
ســوزم کــه عــذر یــک ِ

بــی حجابانه «چنــان» دیده گشــایم به رخش

عاشــق هــزار بــار اگــر جــان فــدا کنــد


(ص)43

غمــزه اش گــر دم نظــاره تغافــل نکنــد

(ص)28

ً
اگر کاتب اشتباه نکرده باشد ،ظاهرا خط وی به گونهای بوده که موجب
شده اغلب واژۀ «نیست» ،به غلط «هست» خوانده شود .در بیت باال نیز



(ص)44

ایــن بیــت نیــز تنها به شــرطی «معنا» پیــدا خواهد کرد که «چســان» (چه
سان) را جایگزین «چنان» کنیم.

از توجه به «معنا»ی بیت چنین دریافت میشــود که به جای «هســت»،
ً
باید «نیســت» باشــد .مقصود شــاعر ظاهرا این است :از این میسوزم که

کنــد از خامــی او روز جــزا دوزخ «تنــگ»

اگــر هــزار بار هم جانم را فدای معشــوق کنم ،عذر یک نگاه که بیاختیار

هــر کــه را از نگهــت رخنــه در ایمــان نشــود


به وی افکندهام «نیست»؛ یعنی «نمیتوانم» آن «گناه» را بشویم.
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ً
تناسب واژۀ «رخنه» در مصراع دوم ،آخرین کلمۀ مصراع نخست
ظاهرا به
ِ
را «تنگ» تشخیص فرمودهاند ،حال آنکه «ننگ» (با دو نون) درست است

نقدوبرریسکتاب
ندارد .از دیگر سوی در مضامین عاشقانه آنچه برای عاشق خوش است،
ً
در پای «یار» افتادن است .پس به جای «دار» ،ظاهرا «یار» درست است.

و معنــی بیت این اســت که هرکه نــگاه تو در ایمــان وی کارگر نیفتد ،خام

خونابــه «کشــانیم» ز راه دل و دیــده

خامی او «ننگ» و عار خواهد داشت.
است و در روز جزا دوزخ از
ِ

از بــس کــه بــه دل حســرت بــاالی تــو دار یــم

اجــل از شــوق چــون پروانــه گــرد جــان مــن گــردد
ُ
چشم جالدش
به خونریزم «کشد»چون
تیغ مژگان ِ
ِ
(ص)55

ُ
ُ
«کشــد» از مصدر کشــتن در این بیت جایگاهی ندارد .فعل مصراع دوم
«تیغکشیدن» است ،پس ِ«کشد» به کسر کاف درست است.



در حاشــیه نوشــتهاند« :چنین اســت در متن .شاید :فشــانیم /چکانیم»
(انتهی) ،ولی این نیز ســخنی ناصواب و بیراه است .در اینجا «گشائیم»
مصــدر گشــادن) را «کشــانیم» خواندهانــد! خون یا خونابه گشــادن به
(از
ِ

نکــردن و جار یکــردن آن اســت ،چنانکه حافظ فرمــوده :نامۀ
معنــی روا 
تعزیت دختر رز بنویسید /تا حریفان همه خون از مژه ها بگشایند.

1

در وفــا گــر جــان دهم صد بــار ،بــاور «بایدش»
بدگمانیهــای آن نامهربــان میســوزدم


ـ بی تو با اشــک جگر «خون» و رخ زرد منم دردمندی که نشــان میدهد

(ص)56

از درد منم (ص)63

فعل مصراع نخســت« ،باورآمدن» اســت و ضبط درست آخرین واژۀ این
مصراع« ،نایدش» (نیایدش) باید باشد.

خون این بیت را پایمال و نحو و معنای آن را
«خون» در مصراع نخستِ ،
اشک «جگرگون» درست باشد ،چه جگرگون به
بیسامان میکند .گویا ِ

ّ
پــی نظــاره بــا ضعــف تــن [انـــ]در راه ّامیــدش

معنای «سرخ» است (ر .ک به :لغتنامۀ دهخدا ،ذیل «جگر»).

تقاضــای وصالــش میبــرد افتــان و خیزانــم


(ص)62

بــا خود بــه خاک برد که ســنجد به دوزخش؟

(ص)57

داغــی کــه داشــت از تــو دل خــون چــکان من

در حاشیه افاداتی فرمودهاند که مقصود از آن این است که به جای حرف
اضافــۀ «انــدر» در اصــل نســخۀ خطــی« ،در» بــوده و الــف و نــون در چاپ
حروفــی بــه صورت قیاســی افــزوده شــده ،اما باید گفــت کــه در اینجا هم
ّ
نیازی به این «ارتکاب قیاسی» نبوده است .اگر حدس بزنیم که «نظاره»،
ّ
در اصل «نظارۀ» بوده که «ء» آن را کاتب ننوشته یا به مرور زمان پاک شده
ّ
و آن گاه واژۀ اخیر را «نظارهای» بخوانیم ،ضبط درست بیت را یافتهایم:
ّ
پی «نظــاره ای» با ضعف تن«در» راه ّامیدش



(ص)67

در این بیت شــکل دیگری از غلطخوانی روی داده اســت .بدین معنا که
ـه»ی موصــول را ادات
همــۀ حــروف و کلمات بیت درســت اســت ،اما «کـ ِ

پرسش تلقی کردهاند و در نتیجه در پایان مصراع نشانۀ پرسش نهادهاند،
در حالی که اگر به «معنی» بیت توجه میشد ،این اشکال پیش نمیآمد.
نثــر دســتوری بیــت چنیــن اســت :دل خــون چــکان من داغــی را کــه از تو
داشت با خود به خاک برد که (= تا) آن را با دوزخ مقایسه کند و مراد شاعر

تقاضــای وصالــش میبــرد افتــان و خیزانــم

این است که داغی که از تو به دل دارم بسیار سوزندهتر از آتش دوزخ است.

و بــا ایــن یــاء وحدت ،صورت و معنــای بیت را به ســامان آوردهایم :برای

عاشــق چــه کنــد تــا بــه قیامــت ز خجالــت؟

«یک نگاه». . . .

«کــز» ذوق ســتم فــاش کنــد راز نهــان را


کــی دهم جان تا نگــردم بیخود از ذوق وصال

از این بیت نیز چیزی در نیافتم .به گمانم مصراع دوم باید شرطی باشد؛

من که با بیداد «و» هجران بی رخت خو کرده ام


یعنــی بــه جای «کز» (کــه از) با «گر» (اگر) آغاز گردد تــا بدین معنی درآید:

(ص)58

«بیــداد هجران» بــدون واو
«ذوق وصــال» ،در مصــراع دوم بایــد
ِ
بــه قرینــۀ ِ
عطف باشد.

«اگر»ذوق ســتم ،راز نهانی (عشق) را آشکار کند ،عاشق تا قیامت پیش
معشوق خجالت زده خواهد بود.
ـوق هــوا
بــاغ گردیــده چنــان تافتــه کــز شـ ِ
ســر بــرون کــرده ز دیــوارَ ،
«سـ َـحر» شــعله زنان

خوشآن کزجرمعشقاز خنجرجالدبیرحمی
سر از تن دور مانده غرق خون در پای «دار» افتم


(ص)74



(ص)60

«دار» با «خنجر» و «ســر از تن دور ماندن» و «غرق خون گشــتن» مناسبتی

68

(ص)78
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سخندانی و خوشخوانی!...

چــون ســوار فلــک آراســته از «فـ ّـر و» شــکوه

چگونــه کســی جــرأت میکند واژۀ «مصحــح» را به خویــش بربندد ،حال
آنکــه در بیت مذکور« ،شــجر» (درخت) را َ«س َ
ــحر» (بــدون نقطه) خوانده

رخش دولت دهی از روی جالدت جوالن [] . . .

است؟!

گاه «فــرار»
آنچنــان تنــد و ســبک خیــز کــز او ِ
نیستممکن کهشودعکسدر آیینهعیان[]...

غمخــواری گــرگ
از عدالــت بــه زمــان تــو ز
ِ
ّ
گلــه را باعــث آزار بــود «یــاس» شــبان


ـت مــن
پادشــاها چــو عیــان اســت بــرت حالـ ِ

(ص)80

از ادب دور نمایــد کــه دهــم شــرح و بیــان

در حاشــیه مرقــوم فرموده اند[« :یــاس] = یأس» (انتهــی) ،اما چه میتوان

لیــک واجــب شــده اظهــار پـ ِـی «دفــع غمی»
ِ
که چو کوه است گران بر دلم از اهل زمان [] . . .

یأس و نومیدی کاری نیســت .کار وی «پاســداری» از گله است .پس در

ـش «ســوزندۀ ُحســن»
تــا بــود از اثـ ِـر آتـ ِ
شب غم آه کشان [] . . .
عاشق سوخته دل در ِ

کرد که این غلط هم بر اثر مغفولماندن معنا رخ نموده اســت! شــبان را با
بیت مذکور «پاس» (= پاســداری) باید باشــد .معنای مغفولماندۀ بیت
ایــن اســت کــه عدالت تو موجــب میگردد کــه گرگ غمخوار گله شــود و

***

«پاس» شبان؛ یعنی از
غمخواری جناب گرگ به حدی اســت که گله از
ِ
ِ
اینکه شبان از وی پاسداری کند ،آزرده میشود .زهی عدالت!

کشــد چــو تیــغ ،دو پیکــر کنــد بــه روز وغــا
ز جــوی کاهکشــان خــون خصــم را جــاری

«آن» کریمیکــه بــه جــز جــود تــو هرگــز نشــود



رزق خالیــق ســامان
از قضــا مایــدۀ
ِ

(ص)84

حاصل
ـت درنگ ( ) ،نهادهاند کــه باز هم
میــان «تیــغ» و «دوپیکر» عالمـ ِ
ِ
ِ
غلطخوانــی اســت« .دو پیکــر» در اینجا به معنی «دو شــاخه ،دو پر و دو
ّپره است (لغتنامۀ دهخدا) که صفت تیغ است .از سوی دیگر فعل این

روز میــدان کــه ز اقبــال «بــود» گلشــن خصم
ِ
تیغ خونبار دهد خاصیت فصل خزان [] . . .
«مــرد» شــکوه
چــون ســوار فلــک آراســته از
ِ
رخش دولت دهی از روی جالدت جوالن [] . . .

بیــت« ،جاری کند» اســت ،پس «تیغ دوپیکــر» را باید به صورت اضافی
ِ
(اضافۀ توصیفی) بخوانیم و درنگنما ( ) ،را بعد از آن قرار دهیم.

نیستممکن کهشودعکسدر آیینهعیان[]...

درد تــو را
بــه هــر دکان کــه فروشــند جنــس ِ

آنچنــان تنــد و ســبک خیــز کــز او گاه «فــراز»

ـار محبــت ز وزن دارد «ســنگ»
ـص بـ ِ
حر یـ ِ
(ص)86


حالــت مــن
پادشــاها چــو عیــان اســت بــرت
ِ
از ادب دور نمایــد کــه دهــم شــرح و بیــان

تناسب ظاهریای که میان دکان ،جنس ،بار و وزن برقرار است ،موجب

پــی «رفــع عمــا»
لیــک واجــب شــده اظهــار ِ
ِ
که چو کوه است گران بر دلم از اهل زمان [] . . .

شــده واژۀ پایانـ ِـی بیت« ،ســنگ» خوانده شــود ،حال آنکــه «ننگ» (عار)

آتــش ســوزنده «خشــن»
اثــر
تــا بــود از ِ
ِ
شب غم آه کشان [] . . .
عاشق سوخته دل ،در ِ
(ص 81و )82


کردن آن «ننگ دارد» .به عبارت دیگر ،عاشق ،متاع
کنند ،عاشق از وز ن ِ
ِ
درد تو را بی کیل و پیمانه میخرد.

درســت اســت و معنی بیت این است که آنجا که جنس درد تو را عرضه

ً
ظاهــرا ابیــات این قصیــده بیش از حد مغلوط بوده اســت و اصالح آن با

ایــا یگانــۀ دورانُ ،د ِر محیــط کمــال
که آب «و» رو ز تو دارند دانش و فرهنگ [] . . .

بیوجه نباشــد .آنچــه در ابیات زیر در گیومه آمــده حدسهای مخلص

ـت شــخص
ز اسـ
ـتقامت «عهـ ِـد» تــو در طبیعـ ِ
ِ

یک نسخه متعذر مینماید .با این حال من حدسهایی زدهام که شاید

تفاوتــی نکنــد در مــزاج ،شــهد و شــرنگ

است که جایگزین ضبطهای بی معنی متن شده:

یســزد کــه دهــد
ـزم ســریع تــو م 
بــه «بـ ِ
ـاد» عـ ِ
ِ
زمانــه مایــۀ ســرعت زمانــه را ز درنــگ (؟)

«ای» کریمــی کــه بــه جــز جــود تــو هرگز نشــود
از قضــا مایــدۀ رزق خالیــق ســامان



اقبــال «تو در» گلشــن خصم
روز میــدان کــه ز
ِ
ِ

(ص)88

اول«آب رو» (آبــرو) درســت اســت .در بیــت دوم گمــان م ـیرود
در بیــت
ِ

تیغ خونبار دهد خاصیت فصل خزان [] . . .

کــه «عــدل» بــه جــای «عهــد» بایــد باشــد و در بیــت ســوم کــه در متـ ِـن
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نقدوبرریسکتاب

حروفچینیشــده به نشــانۀ ابهام عالمت ســؤالی در پرانتز مقابل آن آمده،

از آننــد کــه با ســرودن یــک بیت «بیمعنــی» ،خود را رســوا کننــد! ضبط

به جای «باد» (با یک نقطه) «یاد» (با دونقطه) درست است و یکی از دو

دار بیت این است:
درست و معنی ِ

«زمانه» نیز باید واژهای دیگر باشد.

مــن بــه دیــن مشــهورم و زنــار بنــدم و ز یــر دلق
چاکهــای خرقــه «میترســم» مرا رســوا «کند»!

متاع شکوه بسیار است ،عاشق را همان بهتر
بــازار قیامــت بــار نگشــاید
«روز» ِ
کــه جــز در ِ



***

(ص)93

ه ـمآوازی نــدارم غیــر کــوه صبــر در هجــران

اظهــار
«روزبــازار» را شــادروانان دهخــدا و معیــن ،ماننــد ضبــط متــن ،بــه
ِ
اضافــه آوردهانــد ،امــا در فرهنــگ ســخن بــه فــک اضافــه آمــده و همیــن
بــازار روز) ،ماننــد «کتابخانه» (= خانۀ
درســت مینمایــد؛ زیرا روزبازار (= ِ

کتاب) ،ترکیب اضافی مقلوب اســت و همین قلب موجب فک اضافۀ
ً
(بازار
(بازار روز) از نظر ســاخت با جمعه بازار
آن میگردد .ضمنا روزبازار
ِ
ِ

(بازار سهشنبه) و . . .یکسان است.
جمعه) ،سهشنبه بازار
ِ



تاب افغانی که من دارم
«دلی» ،آن هــم ندارد ِ
(ص)376

به جای «دلی» (دل  +ی) ،باید «ولی» (= ولیکن) باشد؛ زیرا وقتی شاعر
آوردن «دل» ،زائد و مخل
میگویــد غیر کــوه صبر ،همآوازی ندارم ،دیگــر
ِ
«معنی» است.

خانــۀ

ضمــن شــرح حال موالنا عرفی چنین عبارتــی آمده ] . . .[« :چون فرح
در
ِ

حضــرت

خداونــدی

در ضمیر آدمی به ســبب کالمی یا فعلی به افراط میشــود ،چنانکه «در

هســت جایــی بــه خو بــی افســانه

او نه» از سلوت و فرح ممتلی میگردد و راه بیرو نشدن میجوید [»]. . .

مردمانــش همــه بــه خلــق و ادب

(ص.)107

جــای هــر بــی ادب «در آن خانــه»

«در او نه» غلط و بیمعنی است« .درونه» که صورتی دیگر از واژۀ «درون»
ً
راه سماع مینوشته است.
است درست است .ظاهرا کاتب از ِ

بــس کــه بایــد در او ادب ورز یــد

ســگ کویــت اگر آیــد به ســوی کلبــهام روزی



(ص)379

اگر خانۀ حضرت خداوندی« ،ادبخانه» باشد ،جای هر بیادبی نیست.

نخواهدیافتچیزیغیر«مشتی»استخوانآنجا


میتــوان

گفتنــش

ادبخانــه

پس مصراع چهارم باید اینگونه ضبط شود :جای هر بی ادب «در آنجا،

(ص)342

در حاشــیه دربــارۀ «مشــتی» نوشــتهاند« :ب .س .ج :مشــت ،تصحیــح
قیاســی» (انتهــی) .گویا در میان ســخنوران ایــن دوره ،حــذف این «یاء»
ً
رایــج بــوده .ایــن نحوۀ کاربــرد ،خود را در نثر بهتر نشــان میدهــد؛ مثال در

نه».
در ترجمــۀ حــال امیــر معینالدیــن اشــرف آمــده اســت] . . .[« :حریفــان
ـان «ذهــن» ،رقــم تســنن بــر او میکشــیدند [»] . . .
صاحــب فطــن و دانایـ ِ

خــوشکالم و خوشخــوان و خوشخلــق اســت( . . .ص )390و در بــارۀ

(ص ،)383امــا «ذهــن» ،ســجع و معنــای عبارت را تباه میکند .شــاید
واژۀ درست َ«ز َمن» (به فتح اول و ثانی = زمان) باشد.

علم شــعر وقوف تمام داشــته
موالنا انیســی میگویدِ :
«مرد» اهل بوده و در ِ

ســیاه نامــه شــدم تــا «یکــی» گنــاه کنــم

«مرد»
همیــن کتــاب ،در ترجمــۀ حافظ نامی آمده اســت . . . :مشــارالیه ِ

( . . .ص .)398پــس اگــر بتــوان حــذف «یــاء» در اینگونــه مــوارد را جــزء

«مشــت
ســبکی این دوره گرفت ،در بیت مورد بحث نیز
اختصاصات
ِ
ِ
اســتخوان» ،بدون یــاء نکره و وحدت ،بیعیــب مینماید و نیازی بدین
«تصرف قیاسی» نیست.

بــه روز حشــر چــه بــا نامــۀ ســیاه کنــم؟


هیچ کس با «یک» گناه ،سیاهنامه نمیشود .ضبط درست این است. :
« . .تا ِب ِکی (تا به کی)» گناه کنم.

مــن بــه دیــن مشــهورم و زنــار بنــدم زیــر دلــق

در مذهــب عشــق چــون دوی کافر «نیســت»

چا کهــای خرقــه «میریســم» مرا رســوا «کنید»


(ص)399

جانــان همــه مــن ،مــن همــه جانــان شــده ام

(ص)347

اگــر شــاعر ایــن بیت را به همیــن صورتی که نقل شــده گفته باشــد ،برای
زیــر خرقۀ او نیســت و
رســواکردن وی ،هیــچ نیــازی بــه آشــکارکردن ِ
زنــار ِ
ً
همین بیت برای رســواییش کافی است ،اما خرقهپوشان عموما هشیارتر

70



(ص)406

بــی توجهــی به «معنا» در اینجا نیز مانند سرتاســر متن مایۀ تباهی شــده؛
َ
زیرا در مذهب عشق ،دوی (دویی) َ
کافریست (کافری است).
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ســپهرصولت
ِ
ََ
«قدر»طلیعــۀ


رزم
مریــخ ِ
ناهیدبــزم
ِ

سخندانی و خوشخوانی!...

کیــوان قــدر

بیســابقه ،کار آزمــوده و ) . . .واقــع میشــود ،فاصلهای اســت کمتر از آن

مهرافســر

مقــدار کــه در حالت عــادی میان کلمــات دیگر مینهیــم .نیمفاصله در

(ص)417

واقع برای آن اســت که خواننده در نخســتین لحظه ،کلمهای مرکب را از

َ«ق َــدر» طلیعــه در آغــاز مصــراع دوم ،به ّ
تاخم به یقیــن« ،قمر»طلیعه
ظــن ُم ِ
بــوده ،هــم از لحــاظ معنی و هــم در قیاس با پنج ترکیــب دیگر بیت که در

دو کلمــۀ جداگانه تشــخیص کند و بدیــن ترتیب خواندن متن برای وی
هموارتــر گــردد ،امــا همین تمهید ،به ویژه برای کســانی که ســودای متون
کهــن دارنــد ،خود ممکن اســت به دامی تبدیل شــود؛ ز یــرا نیمفاصله در

همــۀ آنها جزء نخســت (ســپهر ،مریــخ ،کیوان ،ناهیــد و مهــر) از فلکیات
ً
اســت .ظاهرا آنچه کاتب یا کاتبان را بدین خطا افکنده ،وجود واژۀ «قدر»

ـدن متن توســط «چاپندۀ» آن است و چه بسا
واقع بیانگر نحوۀ خواندهشـ ِ

(به ســکون دال) در ترکیب «کیوان قدر» درســت پیش از واژۀ «قمر» بوده که
ََ
موجب شده به جای «قمر» ،واژۀ قدر (به فتح اول و ثانی) نوشته شود.

آنهــا ،به جــای فاصلۀ تمام« ،نیمفاصله» گذاشــته .در ایــن صورت ،نیم

فــر یوســف رخ جــم جــاه
ِ
دارای همایــون ِ
ِ
قــدر همــا ظــل
خورشــید
ِ
«ملک»چتــر ملــک ِ
ِ
(ص)428


کلماتی که جدا از همند ،ولی «چاپنده» آنها را مرکب انگاشته و در میان

فاصله نیز ،خود نوعی غلطخوانی به حســاب خواهد آمد .در نمونههای
زیر آنچه را در خالصة االشعار با نیم فاصله آوردهاند ،در گیومه نهادهایم:
ـران «ذوقکشــتۀ» عشــقم کــه میخــرد
ـ حیـ ِ
روز جــزا بــه نقـ ِـد کرامــت عــذاب را

چتر خورشــید تلقی میشــود« ،فلک» (آســمان)
آنچــه در زبان شــاعرانِ ،

است ،نه ملک.

(ص)6



پیداست که «ذو قکشته» را به سکون قاف و به شکل ترکیب خواندهاند

دامــن ِآل عبــا بــه دســت مگیــر
غیــر
ـ بــه ِ
ِ
ز «بیــخ» عیــب بــود گــر شــود زیــاد انگشــت

معنی «کشته شده از ذوق» پنداشتهاند ،اما سخنسنجان
و البد آن را به ِ

(ص)437

ذوق  .) . . .بیت میگوید :کشــتۀ عشــق ،ذوقی دارد و این ذوق
ِ
(حیران ِ



میدانند که در این بیت «ذوق» را باید با «کســره» به «کشــتۀ» اضافه کرد

ایــن بیــت هــم «ز بیخ» غلط خوانده شــده! دلیل آن نیــز واردکردن همین
ترکیــب عامیانــۀ امروزی (ز بیخ) در شــعر روزگار صفوی اســت! دریافتن
اینکــه واژۀ درســت« ،پنــج» ( )4+1اســت کــه از ســویی با انگشــتان یک

حیران
نقد کرامت بخرد و من
سبب میشود که او در روز جزا عذاب را به ِ
ِ
«ذوق» اویم.
ِ
ـ از کار رفــت غمــزۀ او بــس کــه ریخــت خــون

دست و از دیگر سوی با «آل عبا» ارتباط دارد ،نباید چندان دشوار باشد.

صــد خــون گرفتــه ســاکن آن آســتان هنــوز

َ
 .2ا ّراده (!)



«کاتب ب در متن این بیت را نوشته،
در حاشــیۀ صفحۀ  66نوشــتهاند:
ِ
َ
ســپس «ا ّراده»[!] ای باز کرده و دو بیت بعد را در حاشــیه افزوده است».
َ
«کاتب ب [. .
همین واژه (ا ّراده) را در جای دیگر نیز اســتعمال کردهاند:
ِ
َ
 ].در باالی بیت «ا ّراده»ای باز کرده و [( »] . . .ص.)370

ترکیب «خون گرفته» را با نیمفاصله نشان دهند ،بر اثر
در این جا که باید
ِ

غلطخوانی ،از فاصلۀ تمام استفاده کردهاند.

ـ آلــوده شــد بــه کفــر «محبتلبــاس» مــن
دوش فرشــته فخــر کنــد بــر پــاس مــن
ِ
(ص)64


َ
«راده» (بر وزن ّ
آنچــه کاتــب باز کرده بــودهّ ،
ماده) اســت« .ا ّراده» (با الف
مفتــوح در آغــاز و راء مشــدد) گردونــه (چــرخ ،گاری) را گوینــد (ر.ک بــه:
ً
َ
ّ
مدخــل «ا ّراده» در
ابه/عرابه اســت .ضمنــا
فرهنــگ معیــن) کــه همــان ّار
ِ
لغتنامۀ دهخدا نیامده است.

«محبتلبــاس» را بــا نیمفاصلــه آوردهانــد کــه بر مــن معلوم نشــد چگونه
«کفر
قرائت
ِ
لباســی است! گویا ِ
درست مصراع چنین باشد :آلوده شد به ِ
محبت» لباس من.

 .3نیم فاصله

ـ َمنعــم مکــن ز گر یــۀ بســیار روز وصــل

چنانکــه میدانیم امروزه به مدد حروفنــگاری کامپیوتری که جایگزین
حروفچینــی دســتی شــده ،حروفنگاران بــرای اعمال نظــر صاحبان آثار
ِ
در نــگارش کلمــات و ترکیبــات ،فاصلــۀ میــان واژههــا و ســطرها ،انــواع
حواشــی و مــوارد بیشــمار دیگــر از امکانــات بســیار زیــادی برخوردارنــد.
از جملــۀ ایــن امکانــات ،یکــی هم مقولــهای به نــام «نیمفاصله» اســت.
ً
نیمفاصلــه که معمــوال در میان اجزاء کلمات مرکب (مانند ســخندان،
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(ص)53



«دلنــازک» اســت عاشـ ِـق هجــران کشــیده را
(ص)95

میان «دل» و «نازک» به جای نیم فاصله ،نشانۀ درنگ ( )،الزم است .نثر
عاشق هجران کشیده ،نازک است.
دل
دستوری مصراع چنین استِ :
ِ

71
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مواکــب قهــرت ســوی محیــط
ور بگــذرد
ِ
خیــزد بــه جــای مــوج از آن نیلگــون ،غبــار

«نون» واژههای «مشــتاقانت،
معلوم نیســت بر چه اســاس و میزانــی روی ِ

آســتینت ،میگونــش و موزونــش» عالمــت «ســکون» نهادهانــد! و معلــوم

(ص)414

اســت کــه «نــون» در همــۀ کلمــات مذکــور بایــد بــه طــور معمــول یعنی با



در این بیت« ،نیلگون غبار» ترکیب وصفی مقلوب اســت که میبایست
بــا «نیمفاصله» نشــان داده میشــد ،اما نه تنهــا چنین نشــده ،بلکه بر اثر
ً
دستوری بیت
غلطخوانی ،با ویرگول کامال از هم جدا گشــته اســت .نثر
ِ
از این قرار اســت :وگر مواکب قهرت ســوی محیط بگذرد ،از آن (یعنی از
آن محیط) ،به جای موج« ،نیلگونغبار» خیزد.
ســیر المــکان پیمــا
فکــر» فلــک
«براق ِ
ِ
کــه هســت در قدمــش عقــل اولیــن راجــل

«فتحه» تلفظ شود تا وزن اشعار سامان پذیرد.
به جانم ز آرزوی مرهم ای دل خوش آن زخمی
کــه از دل خارخــار خواهــش مرهم بــرد بیرون
(ص)350


ً
وزن مصــراع نخســت مختــل اســت و ظاهــرا بــه جــای «مرهــم» ،بایــد
«مرهمی» باشد.
ُ
آفتاب ملک
ـرف
خان جهان ،شـ ِ
طهماســب ِ
ِ

راه خدمتــت پویــد
هــزار قــرن اگــر ِ
بــود بــه گام نخســتین ز اولیــن منــزل


خورشــیدوار،


(ص)416

ً
در اینجا ،بیتوجهی به «معنا» که ظاهرا مذهب مختار اغلب چاپندگان
«جدیدالــوالده»ی متــون اســت ،موجــب شــده «براقفکــر» نیــز ماننــد
ِ

قطــع نظــر از واژۀ «شــرف» که به ضــم اول ثبت کردهانــد و معنایش معلوم
نیست ،وزن مصراع نخست نیز مختل است.
بــا چــرخ ســتیزه کار مســتیز و بــرو
ِ
ـردش «روزگار» درمیاو یــز و بــرو
بــا گـ ِ

«فلکســیر» و «المکانپیمــا» تلقی و خوانده شــود ،حال آنکــه در این دو
سیر المکان پیما» به براق تشبیه شده.
ِ
«فکر فلک ِ
بیت موقوف المعانیِ ،
پــس بــه جای قراردادن نیمفاصلــه میان «براق» و «فکر» ،بایــد «براق» را با

یــک کاســۀ زهــر اســت کــه مرگــش خواننــد

براق . . . .
کسره به «فکر» اضافه کنیم و بخوانیمِ :

خــوش درکــش و جرعــه بــر جهــان ر یــز و بــرو


 .4سنگ و پارسنگ
علــی رغــم ایــن که در مواضعــی از خالصة االشــعار بخش شــیراز افاداتی
وزنــی برخی اشــعار فرموده اند (ر.ک بــه :ح ،2ص/20
در بــاب ایرادهــای ِ

ح ،2ص/57ح ،3ص /82و  ) . . .و بــا ایــن افــادات ،خواننــده در نگاه
نخســت میپندارد که نویسنده با وزن شعر آشناست ،با دقت در این اثر
معلوم میشود که ترازوی عروضی ایشان سخت پارسنگ میبرد:

(ص)442

«روزگار» ،وزن مصــراع دوم را تبــاه میکنــد .در ایــن بیــت که ســرودۀ شــاه
شــیخ ابو اسحاق اینجو ،دوست و ممدوح حافظ است ،در کتاب حافظ
شــیرین ســخن 2بــه جــای «روزگار» ،واژۀ «چــرخ» آمــده کــه وزن شــعر با آن
چهارم این رباعی در
یشــود .گفتنی اســت مصراعهای دوم و
درســت م 
ِ
ً
تاریخ عصر حافظ 3ضبطی کامال متفاوت دارد:

سوز کســان چون شعلۀ آتش مشو سرکش
پی ِ
ِ
که در رشــکند «مشــتاقانت» از سوز درون من

بــا چــرخ
ِ
چــون نوبــت تــو رســید برخیــز و بــرو

(ص)104

ایــن جــام جهــان نمــا کــه نامــش مرگ اســت

بــه آســتان تــو صــد گنــج شــایگان ریــزد

خــوش درکــش و جرعــه بــر جهــان ر یــز و بــرو



ســتیزه کار



(ص)208

ـتودنی» این کتاب ،برخورداری از قافیههای
یکی دیگر از ویژگیهای «سـ
ِ

فاسد است که بی هیچ تغییر یا توضیحی به حال خود رها شده و زینت
ُ
افزای اغلوطههای دیگر گشته است:

عالمــی را فســانه کــرده و مســت
لعــل

«میگونــش»

از

مســتیز و بــرو

 .5فساد قافیه

چــو «آســتینت» اگــر نامــه ام برافشــانی



آرای روزگار
مملکــت
ِ
(ص)362

ســخندانی
(ص)369

نقــش «موزونش» درون چشــم من جا میکند

 .2حافظ شــیرین ســخن؛ دکتر محمد معین؛ به کوشــش دکتر مهدخت معین؛ چاپ ســوم ،تهران:
صدای معاصر ،1375 ،ص.183
 .3بحــث در آثــار و افکار و احوال حافظ (ج ،1تاریخ عصر حافظ)؛ دکتر قاســم غنی؛ چاپ ششــم،
تهران :زوار ،1374 ،ص.116

صــورت خــود را به چشــم مــن تماشــا میکند


(ص)374
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ای گل از چشم بدانت چه «گریز» است امروز

کســرۀ میــان «خــاف» و «وعــده» زائد اســت« .خالف وعده» (به ســکون

کــز تــو در شــهر صــد آوازه بلنــد اســت امــروز

فاء) صفتی است مرکب و به معنی «پیمان شکن» که در اینجا جانشین

حرف میخوردن دوشت شده نوعی که بر آن

موصوف (معشوق) شده است.

ساز غمت شــاخچه بند است امروز
داســتان ِ
(ص)98

قافیۀ مصراع نخست (گریز)غلط است و به نظر میرسد در اصل «گزند»
بوده باشد.

در ترجمــۀ حــال عرفــی آمــده اســت« :قلــم عنایت ســبحانی بــر صحیفۀ
ضمیــرش نگاشــت و بی شــایبۀ اغــراق و «مبالغــۀ» حقایــق غزلیاتش به
مثابه[ای] بر صفحات خواطر عشاق نقش بسته که [( »] . . .ص.)105
افزودن «مبالغه» به «حقایق» بی وجه اســت و باید میان این دو ،ویرگول

دم بــه دم فکــر خدنگــت در دل مــن بگــذرد

«حقایق غزلیاتش». . . .
قرار داده شود . . . :بی شایبۀ اغراق و مبالغه،
ِ

ســر «مــن» بگذرد
مــرغ جــان پــرواز کــرد [و] از ِ
ِ
(ص)374


ــدو روزه صحبت گل را چنان بقایی نیســت

ایــن بیــت ،بدیــن صورت فاقد قافیه اســت و به قرینۀ «جــان» و باز هم با
ً
ً
توجه به معنی ،ظاهرا واژۀ قافیه در مصراع دوم «تن» باید باشد .ضمنا در
حاشــیه نوشــتهاند« :اصل -:و .تصحیح قیاســی» (انتهــی) ،اما در اینجا
هم نیازی بدین «تغلیط قیاســی» نبوده اســت .بدین توضیح که با توجه

مبنــد دل بــه گل «ســرخ غنچــه ســان» زنهــار
ِ
(ص)357

کســرۀ «ســرخ» زائد اســت .نثر دســتوری مصراع دوم چنین اســت :زنهار!
غنچه سان به گل سرخ دل مبند.

بــه قیــد «دم بــه دم» و فعــل «بگــذرد» ،به جای «کــرد» نیز کــه فعل ماضی

ـدن آیــات صنــع« ،رحـ ِـل صفــت»
بــرای خوانـ ِ

اســت ،باید پای فعلی مضارع در میان باشــد و آن «گیرد» اســت (مصدر

مصحفی نهم به کنار
خوش آن زمان که چنان ِ

مرکب «پروازگرفتن») .پس صورت درست بیت چنین خواهد شد:

(ص)359



دم بــه دم فکــر خدنگــت در دل مــن بگــذرد

بجز «مصحف» که حاء آن را به غلط کســره دادهاند و باید مفتوح باشد،

ســر «تــن» بگــذرد
مــرغ جــان «پــرواز گیــرد» از ِ
ِ
اکنون میتوان گفت این بیت «تصحیح» شده است.

میان «رحل» و«صفت» نیز کســرۀ اضافــه (زائد) نهادهاند« .رحل صفت»
(به سکون الم) ،یعنی «رحل مانند ،همچون رحل».
ـکوت» حامــدی بــر لب ســامری نهم
مهـ ِـر «سـ ِ

عجب نباشد اگر چشم من ز گریه «حیران» است
ســر آب اســت
بلــی خــراب شــود خانــه ای کــه بر ِ



نیفکنــی نظــر مرحمــت بــه حــال ضعیفــان

(ص)421

«ســکوت حامدی» غلط اســت و کســرۀ میان آن دو ،اضافــه« .حامدی»
ِ

از آنکهچشمتوچونبختمنهمیشهبهخواباست

مهر ســکوت،
در اینجــا مناداســت و قرائــت درســت شــعر چنین اســتِ :

(ص)425


ً
به جای «حیران» ،ظاهرا باید واژۀ «خراب» واقع گردد.

حامدی! بر لب سامری نهم. . . .

«غیـ ِـر» محــرم در حر یــم یــار و در بــزم وصــال

 .6کسرۀ «اضافه»!

بیکســی با قد خم چون حلقه باشــد در برون

میدانیــم که «مضــاف و مضاف الیه» و «موصوف و صفت» با کســرهای
بــه یکدیگر پیوند میخورند که اصطالحا «کســرۀ اضافــه» نام دارد ،اما در
چــاپ مــورد بحث به کســرههایی هم برمیخوریم که واقعــا اضافه (زائد)
هستند و معنای شعر را مختل میکنند.



(ص)438

در ایــن بیت نیز کســرۀ «غیــر» (بیگانه) ،زائد و مخل معنی اســت« .غیر»
(بیگانه) در اینجا مســند الیه جمله اســت و مقصود موالنا بیکســی این
بوده که در حریم یار ،بیگانه محرم است و من نامحرم.

برای مثال:

 .7واژه نامۀستودنی!

اگــر نــه بــی خبــر از ذوق انتظــار مــن اســت

چنانکه در صدر این مقاله نیز آوردیم ،نظرآقای دکتر ایرانی این بوده که:

(ص)104

«واژهنامهای که وی [نفیســۀ ایرانی] در پایان اثر ترتیب داده ،بســیار قابل
اســتفاده و مطابق اســلوبهای علمی نمایهسازی است که در نوع خود

«خالف وعدۀ» من از چه شرمسار من است؟
ِ


ـب پرفســون مرا
گــر بــه ســخن ز بــان دهــد آن لـ ِ
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ســتودنی اســت» .پــس مطابــق این نظــر ،واژهنامۀ مزبور ســه ویژگــی دارد:

افانین :شاخهها105 ،

الف) بســیار قابل استفاده اســت .ب) مطابق اسلوبهای علمی نمایه

عبــارت ص 105چنیــن اســت« :تــا آن کــه او را بر قوانین شــعر اطالع تمام

سازی است .ج) در نوع خود ستودنی است.

پیــدا شــد و بــر حــل و عقـ ِـد نظــم و افانیـ ِـن ســخن وقــوف بیــش از وصف

از آنجــا کــه مــن بنــده را با هیــچ یــک از «اســلوبهای علمی نمایهســازی»
ســابقۀ معرفتــی نیســت ،در ایــن ســطور تنهــا بــه نخســتین ویژگــی (بســیار
قابلاســتفادهبودن) ایــن واژهنامــه خواهــم پرداخت و چون عیــار این ویژگی
عیان گردد ،آخرین ویژگی (ستودنیبودن) را نیز حاجت به بیان نخواهد بود.
در واژهنامههایی که برای افزودن به پایان کتابی خاص تهیه میشود ،دو
مآخذ معانی اســت ،چنانکه
نکتۀ مهم را باید در نظر داشــت .یکی ذکر
ِ
محققــان مدقــق را از سرگردانشــدن در میــان انبــوه کتــب لغــت بینیــاز
متن مورد نظر کاربرد دارد؛
سازد .دو دیگر ذکر همان معنایی است که در ِ
ً
زیــرا چنانکــه میدانیم بســیاری از لغــات معانــی متعدد دارنــد .مثال در
لغتنامــۀ دهخــدا بــرای واژۀ ُ
«ج ّره» ایــن معانی ثبت شــده ،نرینۀ هر جانور
بــاز نر/بــاز ســپید ،نــر یــا ماده/دلیر و شــجاع/جلد و
عموما/بخصــوص ِ
چابک/جــوان در بــاز و دیگــر پرندگان/بعضــی گوینــد بــه معنــی چهــار

«اسالیب» آن گفتهاند ،نه
حاصل گشت» (انتهی) ،اما «افانین سخن» را
ِ
شاخههای آن .چنانکه لسان العرب آورده است« :األفانین :األسالیب،
و هی اجناس الکالم و ُط ُرقه».

حیثیات :آبروها.411 ،390 ،
در هیــچ یــک از دو موضــع ،ایــن معنــی از این لغــت برنمیآیــد« :مجمال
بــه انــواع اســتعداد و حیثیــات آراســته اســت (ص« .)390در اکثــر فنون
حیثیاتی که تعلق به موزونیت دارد زحمت بســیار کشــید» (ص .)411از
معانی «حیثیت»« ،وضع و اســلوب» است .پس حیثیات در این
جملۀ
ِ
ً
هر دو مورد ظاهرا به معنای «اســالیب» اســت و به هر حال معنی «آبروها»
نمیدهد.
جانب قلم رسیده.208 ،
خامه رسان:از
ِ
این واژه در این صفحه یافته نشد!

دانــگ هــر چیز اســت/نهر آب کوچکــی کــه از بزرگی جدا کرده باشــند/

دورباش :جملهای که در قدیم پیشاپیش شاهان یا بزرگان فریاد میزدند

نام ســازی است/اسب که بر آن ســوار شوند .اکنون کسی که میخواهد

تا مردم از محل عبور آنان دور شوند.94 ،

واژهنامــهای بــه پایان متنی بیفزاید ،بایــد ببیند کدام یک از این معانی در

دورباشغمزهاشمیراندو میگفت:این
ز بزمم
ِ

ســتودنی خالصة االشــعار ،دو
متــن کتــاب مراد بــوده اســت .در واژهنامۀ
ِ

سر موارد رعایت نشدۀ دیگر قرار گرفته است.
مورد مذکور بر ِ

ســزای آنکــه در بــزم بتــان ناخوانــده میآیــد
دیگر «دورباش»
در اینجا
«دورباش غمزه» اضافۀ تشبیهی است و معنای ِ
ِ

احتساب :انتظار پاداش از خداوند.142 ،116 ،115 ،

مراد است که عبارت است از «نیزهای که سنانش [نوکش] دوشاخه بوده

و آن را مرصع کرده پیشــاپیش پادشاهان کشند تا مردمان بدانند پادشاه

احتســاب تــو اگــر عــارض نهــی افــروزد

میآید خود را به کناری کشند» (دهخدا).
ّ
زلهبندی :معنی آن یافت نشد.196 ،

ای ســراپردۀ عصمــت ز تــو بــا زینــت و ســاز
زاحتســاب تــو پــی دوختــن دلــق ورع
زهــره در ســوزن عیســی کشــد ابریشــم ســاز
احتســاب در دو بیــت بــاال بــه معنی «نهــی از منکــر» (ر.ک بــه :دهخدا)
است .در مورد سوم (ص )142نیز متن خالصة االشعار و کلیات عرفی و
نســخه بدلهای آن بســیار مشــوش و متفاوت با یگدیگر است و مستلزم
دقت و تامل بیشتر.
ادوار .1 :دورهها ( .2/436 ،357موسیقی ایرانی) مقامها.411 ،390 ،
نفایــس غلطخوانــی در این کتاب اســت! بدین
مــورد اول (ص )357از
ِ

معلــوم نیســت اگر معنی این واژه یافت نشــده ،پس چــرا آن را در واژهنامه
ً
آوردهانــد! ز یــرا واژهنامه اصوال جای واژههایی اســت که معنیشــان یافته
شده.
َ
َسلم :پیشفروش.119 ،117 ،
این واژه در این صفحات دیده نشد!
شمسه :خورشید و به مجاز :عالیترین و بهترین فرد.186 ،
از آن زمــان کــه فتــادش نظــر بــه شمســۀ او

توضیح:

شــد آفتــاب پرســت آفتــاب حربــاوار

قامــت شمشــاد ،صبحــدم ،قمــری
فــراز
ِ
ِ
ببیــن چه نعره زنــد گوش هوش «تــا ادوار» [!]

ایــن بیت دربارۀ مرقد حضرت علی(ع) اســت و پیداســت کــه در اینجا

و صــورت درســت چنیــن اســت :گــوش هــوش «بــا او دار»! پــس واژهای
در متــن ،غلــط خوانــده شــده و همــان واژۀ غلط ،بــه طرزی ســتودنی ،به
ً
واژهنامه راه یافته! ضمنا مورد دوم در ص 436یافته نشد!

74

«شمســه» عبــارت اســت از «قــرص منقش و زرانــدودی که در مســاجد و
باالی عماری و کنگره ها و جز آن نصب کننند» (دهخدا) .
عرش اشتبا[کذا] :مانند عرش.416 ،
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خــوش آن زمــان کــه ببنــدم بــه ناقــۀ توفیــق

رعایت نشــده اســت .توالــی منطقــی در سپاســگزاری از افــراد مذکور ،به

اشــتبای»[!] تــو محمل
درگــه «عــرش
بــه عــزم ِ
ِ

گمانم ،باید چنین باشد:

شگفتا که هم در متن و هم در واژهنامه« ،اشتباه» (از ریشۀ ش ب ه) را به
اشتباه« ،اشتبا» (بدون هاء پایانی) آوردهاند!

 .1اســتاد ادیــب برومنــد (زیرا اگر ایشــان اجازۀ عکســبرداری از نســخه را
نمیدادند ،بقیۀ مراحل خودبهخود منتفی بود).
 .2آقای دکتر ایرانی (به همان دلیلی که در کتاب آمده).

فسون بند :آنچه با آن فسون کنند.42 ،
ً
اما «فســون بنــد» که ظاهرا آن را بــر وزن «جنونمنــد» خواندهاند ،هم وزن
شعر را مختل میکند و هم بیمعنی است:
بر مــن «فســونبند» مدم همنشــین که عشــق

 .3آقای علی صفری آققلعه (به همان دلیل مذکور در کتاب).
 .4با توجه به آنچه در این مقاله نشــان دادیم ،سپاســگزاری از ویراســتار،
ً
قاعدتا ،منتفی است.

فرجام سخن

ننشســته آنچنــان بــه دلــم کــز فســون رود
ایــن نیــز یکــی دیگــر از شــیرینکار یهای ایــن متن اســت .گمــان میبرم
«فســون پند» باشــد با ســه نقطــه در زیر «پند» و به صــورت اضافۀ
کــه باید
ِ

در پایان خالصة االشــعار بخش شــیراز فهرستی از آثار منتشرشده تا زمان
چاپ این کتاب آمده است .با نگاهی به این فهرست ،نخستین موردی
که به چشم میآید ،تعداد قابل توجه این آثار است (دویست و پنجاه و نه

تشبیهی ،یعنی تشبیه پند به فسون.

اثــر) .در مرحلۀ بعد درمییابیم مرکز پژوهشــی میــراث مکتوب که خداش

کیش :جعبهمانندی که تیر را در آن میگذاشتند ،تیردان.415 ،291 ،

در همه حال از بال نگه دارد ،همت خویش را بر چاپ و نشر ارجمندترین

بیت مندرج در ص 415را اینگونه نقل کردهاند:

متون کهن فارسی وعربی مقصور داشته است .قدر این مرکز در انجام این
ی و فرهنگی شناخته و سعیش مشکور باد.
خدمت عظیم علم 

شــبی که میکشــد از روی خویشــتن خجلت

اما با توجه به اوضاع و احوال موجود در باب مشکالت مربوط به کاغذ و

دل جاهــل
بــه فــرض اگــر کنــد آیینــه از ِ

چاپ و نشر و . . .که این مرکز خود در میانۀ میدان با آن روبهروست و هم

بــه ســان خامــه زبانــم شــود ســیاهی ریــز

به دلیل ترجیحی که مرکز برای پرداختن به متون چاپنشده قائل است،
بســیاری از این آثار به چاپ مجدد نخواهد رســید و تباهیهای راهیافته

تیــر «کیــش» [!] بــه حرفــی اگــر شــوم ناقــل
ز ِ
یاللعجب! اینجا چه جای تیر و «تیردان» اســت؟! مگر آنکه عهد بســته
ً
باشیم که مطلقا به «معنا»ی عبارات نیندیشیم .واضح است که این دو
بیت در وصف شــبی ســیاه و تاریک است .شاعر در بیت دوم میگوید:
َ
شبی چنان سیاه که اگر حرفی از «تیرگیش» (یعنی َ
تیرگیش ،تیرگیاش،
ســیاهی آن شــب) نقــل کنــم ،زبانــم همچــون خامــه،
تیرگــی آن شــب،
ِ
ِ
سیاهی ریز میشود!

در آن جبران نخواهد شــد و به تحقیقات بعدی نیز ســرایت خواهد کرد.
از اینروی شایســته اســت ترتیبی اتخاذ نمایند که این میراث گرانبهای
امانیافتــه از آفــات زمــان و ایــن گنجهای شــایگان ،در کمــال صحت و
سالمت به دست مخاطبان رسد که گفتهاند :اإل ُ
کرام باإلتمام.
ی از متن این
نکــه در مطلــع این مقالــه گفته آمد ،بیش از نیم ـ 
بــاری چنا 
کتاب ( 235صفحه) متعلق به اشــعار عرفی شــیرازی اســت که ما آن را
ً
بررســی نکردهایم .آنچــه اختصارا بیان کردیم ،نمونهای از آشــفتگیهای

 .8سپاسگزاری
نوزده مقدمه« ،وظیفۀ» خود دانستهاند که از افراد
خانم ایرانی در صفحۀ ِ
زیر صمیمانه سپاسگزاری کنند:

پرشماری است که فقط در کمتر از نیمی از این متن ( 200صفحه) جلوه
میفروشــد .حقیقــت ایــن اســت که مــن تا کنــون کتابی بدیــن مغلوطی
یطــرف ،چه
یســامانی کمتــر دیــدهام و سخنشناســان ب 
و پریشــانی و ب 

 .1آقای فرهاد قربان زاده ،ویراستار کتاب.
 .2آقای علی صفری آققلعه ،به دلیل بهرهمندی از تجربههایشان.
 .3آقای عبدالعلی ادیب برومند که اجازۀ عکسبرداری از نسخۀ اساس
را دادند.
 .4دکتــر اکبــر ایرانی مدیر موسســۀ پژوهشــی میراث مکتــوب که از چاپ
این اثر حمایت کردند.

اکنــون و چــه در آینده ،تأییــد خواهند فرمود که چاپ این اثر ،متأســفانه
جــزء امتیازهــای منفـ ِـی مرکز عز یـ ِـز میراث مکتوب اســت ،اما طنــز روزگار
اینجاســت که ّ
مخر ِب (بخوانید :مصحح) این کتاب چندی پیش ،به
ِ
فرخندگی چاپ همین اثر ،از طرف وزارت ورزش و جوانان! (با همکاری
ِ
وزارت ارشــاد اســامی) به دریافت جایزهای نفیســه مفتخر شــده است!
پــس بیوجــه نخواهد بــود اگر «فدراســیون تیراندازی» نیز بــه زبان حال به

امــا در ایــن سپاســگزاری هم به نظــر مخلــص ،ترتیب و توالــی «منطقی»
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ایشان عرضه دارد« :این نیست کمانی که به بازوی تو باشد»!

75

